Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5811 – 4.2.2011

6621

RESOLUCIÓ
ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de collaboració entre el Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes.
En data de 18 de febrer de 2010, s’ha signat el Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes.
Ateses les previsions de l’article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i de
l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació, sobre la publicació al DOGC dels convenis
de col·laboració amb l’Administració de l’Estat,
RESOLC:
Fer públic el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes que ha estat inscrit en el Registre de Convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi amb el codi
2010/3/001 i que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 25 de gener de 2011
GEORGINA ARDERIU I MUNILL
Secretària general
ANNEX
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes
Barcelona, 18 de febrer de 2010
REUNITS

D’una banda, l’Honorable Conseller Sr. Antoni Castells i Oliveres, en representació
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
D’altra banda, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, síndic major de la Sindicatura de
Comptes, actuant en representació d’aquesta institució en virtut del nomenament
efectuat mitjançant el Decret 73/2007, del 19 de març, publicat en el DOGC numero
4848, del 23 de març del 2007.
Ambdues parts, en exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes,
es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària.
ATÈS QUE:

1. L’article 29 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic
(en endavant, LCSP), estableix el següent:
(...) 1. Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici
de la funció fiscalitzadora, s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern
de fiscalització de la comunitat autònoma una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat aquell, i s’hi ha d’adjuntar un extracte de l’expedient del qual
es derivi, sempre que la quantia del contracte excedeixi els 600.000,00 euros, si es
tracta d’obres, concessions d’obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat; 450.000,00 euros, si es
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tracta de subministraments, i 150.000,00 euros, en les de serveis i en els contractes
administratius especials.
2. Igualment s’han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de
fiscalització de la comunitat autònoma les modificacions, pròrrogues o variacions
de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o
anormal dels contractes indicats.
3. El que disposen els dos apartats anteriors s’entén sens perjudici de les facultats
del Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels corresponents òrgans de fiscalització
externs de les comunitats autònomes per reclamar totes les dades, documents i antecedents que estimi pertinents amb relació als contractes de qualsevol naturalesa
i quantia.
4. Les comunicacions a què es refereix aquest article les ha de fer l’òrgan de
contractació en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i dels ens, organismes
i entitats del sector públic que en depenen. (...)
2. L’article 309 de la LCSP, que regula el Registre de Contractes del Sector Públic,
entre altres aspectes preveu que els òrgans de contractació de totes les administracions públiques i altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han de
comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció;
i també preveu que el contingut de les comunicacions i el Termini per efectuar-les
s’han d’establir per reglament i que les comunicacions de dades de contractes al
Registre s’han d’efectuar per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
3. El Registre de Contractes ha de facilitar l’accés a les dades de forma telemàtica als òrgans de l’Administració que les requereixin per a l’exercici de les
seves competències legalment atribuïdes, i en particular als òrgans competents en
matèria de fiscalització de la despesa o inspecció de tributs, en la forma en què es
determini per reglament.
4. A l’Administració de la Generalitat es va crear aquest Registre mitjançant
el Decret 214/1986, del 26 de juny, sobre reestructuració de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa i la regulació vigent es troba recollida dintre del
Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta de Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, i es va concretar el seu
funcionament per l’Ordre del conseller d’Economia i Finances del 26 de febrer de
1997, de posada en funcionament del sistema informàtic de comunicació de dades
al Registre Públic de Contractes (DOGC núm. 2346, del 7 de març de 1997).
5. El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant acord del 19
de gener de 2010 va establir les dades que configuren l’extracte de l’expedient a
què es refereix l’article 29 de la Llei 30/2009, del 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, als efectes de la funció fiscalitzadora que duu a terme la Sindicatura
de Comptes, les quals són compatibles amb els camps que conté el Registre Públic
de Contractes.
6. Tenint en compte aquesta compatibilitat, la Sindicatura de Comptes es proposa
utilitzar el Registre Públic de Contractes de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per vehicular la tramesa a què fa referència l’article 296 de la LCSP, per
evitar l’establiment de nous procediments i de noves aplicacions informàtiques que
afegeixin noves trameses d’informació i de documentació als òrgans de contractació
amb diferents formats i per aconseguir, d’altra banda, una important racionalització
en l’ús compartit d’aplicacions informàtiques mitjançant la col·laboració institucional, seguint així les bones pràctiques recollides en la Llei 11/2007, del 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Ambdues parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix pels següents:
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PACTES:

Primer.
Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és definir les funcionalitats que ha de tenir el Registre
Públic de Contractes i les condicions de la tramesa a la Sindicatura de Comptes
de les dades que hi figuren inscrites, per tal de complir les previsions de l’article
29 de la LCSP.
Per això, la Sindicatura de Comptes concretarà en què consisteix l’extracte de
l’expedient de contractació a què fa referència l’article 29 de la LCSP als efectes de
la tramesa a la Sindicatura de Comptes, a través del Registre Públic de Contractes,
dels contractes de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que hi està
vinculat o que en depèn. D’aquesta forma es concretarà el tipus de documents a què
ha de fer referència l’arxiu informàtic signat electrònicament que el Registre Públic
de Contractes trametrà de forma periòdica a la Sindicatura de Comptes.
Segon.
Funcionalitats a introduir en el Registre Públic de Contractes
Per tal de posar en funcionament l’ús del Registre per al compliment de la tramesa
a què fa referència l’article 29 de l’LCSP, la Direcció General de Contractació Pública (en endavant DGCP) introduirà les següents funcionalitats en l’actual Registre
Públic de Contractes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
a) En la tramesa dels contractes de quanties iguals o superiors a les indiciades en
l’article 29 de l’LCSP s’establirà, com a camp obligatori, la tramesa de la documentació
contractual corresponent, entesa com el document contractual en ell mateix i, si escau,
els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que l’acompanyen,
així com qualsevol altra documentació que conformi el contracte. Aquesta documentació estarà vinculada a les dades comunicades per l’òrgan de contractació i al número
de contracte, i estarà dipositada en el servidor de l’aplicació del Registre.
b) La incorporació de la documentació contractual al Registre es farà, si escau,
mitjançant l’annexió del document signat electrònicament per les parts o bé mitjançant el document escanejat i compulsat electrònicament (signat el pdf). En aquest
darrer cas, la persona autoritzada per trametre les dades al Registre haurà de signar
electrònicament el document escanejat, com a compulsa electrònica.
c) L’aplicació del Registre Públic de Contractes emetrà mensualment i tramitarà al
Registre de la Sindicatura un arxiu informàtic signat electrònicament en què constin
les dades i la documentació dels contractes que els diferents òrgans han tramès en
el mes vençut anterior en compliment del que preveu l’article 29 de la LCSP. En
aquesta llista hi haurà de constar: l’òrgan remetent, el número d’identificació del
contracte, l’import, i la data en què aquest ha estat tramès. La llista s’haurà d’enviar
electrònicament a través de l’EACAT (extranet de les administracions catalanes)
gestionada pel Consorci AOC.
d) Per a la definició i disseny d’aquestes funcionalitats així com per al disseny
del servei de l’EACAT, la DGCP i la Sindicatura de Comptes constituiran un grup
de treball en què participarà el personal designat per ambdós ens. El grup de treball
establirà el cicle de vida dels documents del Registre Públic de Contractes que
requereix l’article 29 de la LCSP, per tal de determinar el temps que els documents
han d’estar disponibles en línia. Transcorregut aquest temps es passarien a un arxiu
electrònic definitiu, accessible només excepcionalment.
Tercer.
Facultats de la Sindicatura de Comptes
a) La Sindicatura de Comptes, mitjançant els usuaris degudament designats i
autoritzats, tindrà accés amb la funció de consulta, a les dades del Registre i també
a la documentació annexada en virtut de la previsió que estableix l’article 29 de
la LCSP.
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b) Participarà en la definició i disseny de les funcionalitats a què s’ha fet referència
a l’apartat anterior mitjançant el personal que designi.
c) Acordarà que la tramesa a què fa referència l’article 29 de la LCSP s’efectuarà,
pel que fa als òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat i del seu
sector públic que hi està vinculat o que en depèn, mitjançant la tramesa de les dades
i de la documentació establerta en l’aplicació del Registre Públic de Contractes
fixant, si escau, el contingut mínim de dades que entén que han de formar part de
dita tramesa com a extracte de l’expedient.
Sens perjudici de les potestats que té atribuïdes, la Sindicatura de Comptes collaborarà en la detecció i seguiment dels incompliments en l’obligació de trametre
informació al Registre.
Quart.
Pressupost
La Sindicatura de Comptes aportarà 18.600,00 euros per finançar la implementació de les funcionalitats objecte de col·laboració entre les dues institucions.
La transferència d’aquest import es durà a terme en el termini màxim de 15 dies
comptadors des de la data de la signatura del Conveni.
El Departament d’Economia i Finances assumirà a diferència fins a finançar el
cost total d’aquesta implementació, que a efectes purament estimatius es fixa en
31.000,00 euros.
Així mateix, els costos de manteniment i d’espai de servidor, conseqüència de les
noves funcionalitats, seran assumits pel Departament d’Economia i Finances.
Cinquè.
Durada i entrada en vigor del Conveni
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada
inicial d’un any renovable anualment si cap de les dues parts no manifesta la voluntat en sentit contraria amb una antelació de tres mesos respecte de la data de
finalització.
I en prova de conformitat, ambdues parts, signen el present Conveni per duplicat,
i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Honorable Conseller Sr. Antoni Castells i Oliveres
Pel Departament d’Economia i Finances
Excm. Sr. Joan Colom i Naval
Per la Sindicatura de Comptes
(11.025.007)

*
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